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Tiedote 2.8.2019

Kasvinterveyslainsäädännön uudistuksen vaikutukset
kasvihuoneyrityksissä
Kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu 14.12.2019, kun EU:n kasvinterveysasetusta (EU) 2016/2031
aletaan noudattaa. Uudistus tuo monia merkittäviä muutoksia kasvihuoneyritysten toimintaan.
Keskeistä on, että suuri osa ruukku- ja ryhmäkasviviljelijöistä käyttää jatkossa kasvipassia.
Kasvipassia käyttävät viljelmät tarkastavat jatkossa kasvit omavalvontana ennen kasvipassin
myöntämistä. Lisäksi kasvintuhoojien luokittelu muuttuu, ja kasvipassin käyttö uudistuu
kokonaan. Ruokavirasto tekee kasvinterveysvaatimuksista verkkokoulutuksen, joka tulee
saataville loppuvuodesta 2019.

Keskeiset muutokset
•

•

Kasvintuhoojien luokittelu muuttuu
•

Karanteenituhoojat: Ei saa levittää, todetut esiintymät pyritään hävittämään.
Viranomainen tarkastaa. Havainnot ilmoitetaan viranomaiselle.

•

Laatutuhoojat: Ei saa esiintyä myytävissä kasveissa. Toimija tarkastaa.

Karanteeni- ja laatutuhoojat tarkastetaan viljelmällä omavalvontana ennen kasvipassin
myöntämistä
•

Tarkastukset kasveja vastaanotettaessa, tuotannon aikana sekä lähetysvaiheessa.

•

Näytteenotto, jos havaitaan tuhooja / oire, jota ei tunnisteta.

•

Kirjanpito tarkastuksista ja havainnoista.

•

Kasvipassin käyttö muuttuu (ks. ohjeet s. 2 alkaen)

•

Jäljitettävyysvaatimukset tarkentuvat
•

Kasvipassiin jäljitettävyyskoodi ammattimaiseen jatkokasvatukseen myytävälle
taimiaineistolle.

•

Kasvipassitiedot ja/tai lähetyslistat säilytetään kolmen vuoden ajan
(vastaanotetut/lähetetyt).

•

Kasvien siirrot yrityksen sisällä: Vähintään oltava suunnitelma, mitä kasveja
viljellään missäkin huoneessa/osastossa.
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Muutokset kasvipassin käytössä:
•

Kasvipassia käytetään kasvihuonekasveilla edelleen vain toimijoiden välisessä kaupassa.
Kasvipassia ei tarvita, kun myydään suoraan kuluttajalle.

•

Kasvipassin käyttö laajenee kaikkiin istutettavaksi tarkoitettuihin kasveihin, eli vaatimus ei
ole enää kasvilajikohtainen.

•

Kasvipassia käytetään myös ruukku- ja ryhmäkasveilla.

•

Kasvipassi kiinnitetään kasvilähetykseen tai sen pakkaukseen.

•

Lähetyslistaan tehtävä kasvipassimerkintä poistuu käytöstä
•

•

Kansallinen tulkinta, EU-lainsäädäntö vaatii kasvieräkohtaisen kasvipassin jo nyt.

Huom. taimiaineistolakiin perustuvat merkinnät säilyvät ennallaan, eli lähetyslistaan
laitetaan edelleen taimitodistusmerkintä (katso sivu 6).

Kasvipassissa vaadittavat tiedot kasvihuonekasveilla
•
•
•

•
•

A. Kasvin tieteellinen nimi
B. Maakoodi ja viljelijän / myyjän rekisterinumero
C. Jäljitettävyyskoodi
• Ammattimaiseen jatkokasvatukseen myytävällä taimiaineistolla
• Koodin avulla pystytään jäljittämään erän alkuperä ja minne erää on toimitettu.
D. Alkuperämaat aikajärjestyksessä
• 1 kk viljelyn jälkeen alkuperämaaksi voi merkitä pelkän FI
EU-lippu

Kasvipassi voi olla kasvilajikohtainen tai koko lähetystä koskeva ns.
kokoomakasvipassi
•

Kasvilajikohtaista kasvipassia käytetään
o Aina ammattimaiseen jatkokasvatukseen myytävällä taimiaineistolla
o Valmiilla ruukku- ja ryhmäkasveilla silloin, kun niitä toimitetaan kukkatukkuihin ja
keskusliikkeisiin.

•

Kokoomakasvipassia käytetään silloin, kun viljelijä toimittaa valmiita ruukku- ja
ryhmäkasveja suoraan kukkakauppoihin. Kokoomakasvipassi sisältää kyseisen lähetyksen
kaikki kasvilajit.

•

Kuvat kasvipasseista seuraavalla sivulla!
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Kasvilajikohtainen kasvipassi / taimiaineisto
• Käytetään aina taimiaineistolla. Sisältää jäljitettävyyskoodin (kohta C).

Kasvilajikohtainen kasvipassi / valmiit ruukku- ja ryhmäkasvit
•

Käytetään valmiilla ruukku- ja ryhmäkasveilla myytäessä tukkuihin tai keskusliikkeisiin.

•

Koska alkuperämaa on Suomessa viljellyillä (vähintään 1 kk) aina Suomi, tarroja tms. voi
tehdä etukäteen.

Esimerkkikuvia löytyy lisää EU:n asetuksesta 2017/2313 (Ks. Eurlex: https://eur-lex.europa.eu)

Kokoomakasvipassi / valmiit ruukku- ja ryhmäkasvit
• Voidaan käyttää valmiilla ruukku- ja ryhmäkasveilla suoraan kukkakauppoihin
toimitettaessa.
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Taimiaineistolain mukaiset merkinnät – Taimitodistus ja nimilappu
•
•

Taimitodistusta käytetään taimiaineiston tukkumyynnissä.
Taimitodistuksen tiedot sisällytetään lähetyslistaan, ja se sisältää seuraavat tiedot:
1. EY -laatu
2. FI
3. Myyjän rekisterinumero
4. Myyjän nimi
5. Taimierän viikko- tai eränumero
6. Taimitodistuksen päivämäärä
7. Kasvin tieteellinen nimi
8. Lajike/kasviryhmä tms.
9. Kasvien tai kasvituotteiden määrä (kpl/kg)
10. Tuotantomaa tai sen kansainvälinen maatunnus, jos alkuperä on EU:n ulkopuolelta

•

Malli taimitodistusmerkinnästä lähetyslistassa. Huom! Kasvipassitietoja ei enää laiteta
lähetyslistaan, vaan erilliseen kasvipassiin. Viranomaisen lyhennettä ei enää tarvita. Muuten
taimitodistuksen tiedot säilyvät ennallaan.
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-

Nimilappua käytetään taimiaineiston vähittäismyynnissä.
Nimilappu sisältää seuraavat tiedot:
o Kasvin tieteellinen nimi
o Kasvin suomen- tai ruotsinkielinen nimi
o Lajike
o Myyjän tai viljelijän nimi
o Alkuperämaat (myös perusrungosta)

Lisätietoja:
Ruokavirasto, kasvinterveysyksikkö, ylitarkastaja Jari Poutanen (jari.poutanen@ruokavirasto.fi,
puh. 040 845 4869)

Rekisteritiedot päivitetään
Ruokavirasto päivittää kaikkien kasvinsuojelu- ja taimiaineistorekisterissä olevien yritysten
tiedot vuosina 2019-2020. Odottakaa Ruokaviraston yhteydenottoa ja ohjeita. Uudet yritykset
voivat rekisteröityä normaalisti vuoden 2019 aikana. Ohjeet ja lomakkeet Ruokaviraston
sivuilla: www.ruokavirasto.fi/kasvinterveys
Ruokavirasto ottaa kasvinterveyden valvonnassa käyttöön sähköisen asiointipalvelun (Toukopalvelu), jonka avulla rekisteröityneet yritykset voivat päivittää vuosittain rekisteritietonsa ja
noutaa palvelusta tarkastuspöytäkirjat, tutkimustodistukset ja päätökset. Yrityksen
valtuuttama henkilö kirjautuu Toukoon henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla (Suomi.fitunnistautuminen). Yrityksen toimitusjohtaja voi Suomi.fi:ssä valtuuttaa yrityksen henkilöitä
käyttämään Touko-järjestelmää. Tavoitteena on, että palvelu olisi käytössä vuoden lopussa,
mutta se otetaan käyttöön vaiheittain aloittaen puutarha-alalla toimivista asiakkaista kuten
taimitarhat, taimimyymälät, puutarhatukut, kasvihuoneviljelmät ja kukkatukut.

Lue lisää muutoksista: www.ruokavirasto.fi/kasvinterveysasetus2019
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